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Tervehdys vapaaTervehdys vapaaTervehdys vapaaTervehdys vapaa----ajattelijat!ajattelijat!ajattelijat!ajattelijat!        

 

skonnottomien etuja ajavan 

pienen yhdistyksemme 

Satakunnan Vapaa-ajattelijat 

ry:n tekemä arvokas työ paremman 

maailman luomiseksi jatkuu vahvana. 

Vapaa-ajattelijoiden  liittokokouk-

sessa Lahdessa saimme seuraavalle 

kolmivuotiskaudelle ennätykselliset 4 

luottamuspaikkaa.  Minut valittiin 

kahdeksanjäseniseen liiton hallituk-

seen ja Markku Perkiö 10-jäseniseen 

liittovaltuustoon, lisäksi valtuuston 

varapaikoille pääsivät Tauno Perkiö ja 

Pasi Hiltunen.  

Uudeksi liiton puheenjohtajaksi 

valittiin Porissakin eroakirkosta.fi:n 

edustajana vieraillut Petri Karisma 

Tampereelta. Liittovaltuustoa pyörit-

tää seuraavat kolme vuotta puo-

lestaan Robert Brotherus (Helsinki).  

 Heinäkuinen kaksipäiväinen liitto-

kokous oli varsin mielenkiintoinen. 

Suurilta tunteenpurskahduksiltakaan 

ei voitu välttyä, kun suuri osa 

luottamuspaikoista meni vaihtoon. 

Kokouksen positiivisinta antia olivat 

mielestäni keskustelut nuorten 

Prometheusleiritoiminnasta ja  ET-

opetuksen kehityksestä. Myös entisen 

liiton puheenjohtajan Jussi K. 

Niemelän aloittamaa Vapaa-ajattelija-

lehden kehitystyöhön ja ulkoasuun 

päätettiin panostaa. 

Viime kauden vaikeuksista huolimatta 

paljon hyvää on saatu aikaan, 

näkyvyytemme pieneen jäsenmäärään 

nähden valtakunnallisista medioista 

aina paikallislehtiin on ollut 

suorastaan musertava. Tampere-

laisten vapaa-ajattelijoiden työ 

eroakirkosta.fi palvelun ylläpitäjänä 

on jatkunut vakuuttavana. Kirkon 

laarista sataa jäseniä ulos nyt 

molemmista päistä – tilastojen 

mukaan kaikki kirkon toimet 

aiheuttavat piikkejä erotilastoihin. 

Merkittävää tilastoissa on myös 

U 

Arvid Saarinen 
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nuorten kirkosta eroamisen 

aktiivisuus, moni eroaa kirkosta heti 

täytettyään 18-vuotta. Keskeinen 

tavoitteemme kirkon ja valtion erosta 

lähenee vääjäämättä kasvavien 

erolukujen myötä. 

 

Arvid Saarinen, Satakunnan vapaa-

ajattelijat ry:n puheenjohtaja 

     

 

 

 

 

 

 

Liittohallituksen jäseniä. Edessä oikealla pj. Karisma. 
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AvioliittokeskusteluAvioliittokeskusteluAvioliittokeskusteluAvioliittokeskustelu    

ajaa vuosi sitten oli kova 

kohina siitä, pitäisikö kirkon 

vihkiä avioliittoon homo-

pareja. Paljon melua tyhjästä. 

Suomessa on paljon vaikeampia 

ongelmia, päälle kaatuva talouskriisi 

esimerkiksi, joihin ei ole mitään 

yksinkertaista ja hyvää ratkaisua 

olemassakaan. Poliitikkojen epäkiitol-

lisena tehtävänä on yrittää löytää 

huonoista ratkaisuista vähiten huono. 

Tähän avioliittojuttuun on sen sijaan 

olemassa hyvinkin yksinkertainen 

ratkaisu, jos siihen vain uskallettaisiin 

tarttua. Ratkaisu on erottaa vihki-

misseremoniat ja 

juridinen parisuh-

teen rekisteröinti 

sekä antaa jälkim-

mäinen oikeus  

vain sinne, minne 

se kuuluu eli maistraateille. 

Avioliitolla ja rekisteröidyllä pari-

suhteella on melko paljon oikeu-

dellisia seuraamuksia. Se vaikuttaa 

mm. perinnönjakoon, elatus-

velvollisuuteen ja joihinkin sosiaa-

lietuuksiin. Tämän vuoksi yhteiskunta 

pitää kirjaa parisuhteista. Nykyisin 

myös avoliitolla on osittain samoja 

seuraamuksia. Yhteiskuntaa ei sen 

sijaan paljoa kiinnosta (ainakaan 

pitäisi kiinnostaa), kuka rakastaa 

ketäkin tai minkälaista seksiä 

pariskunnat harrastavat. Yhteiskuntaa 

ei liioin kiinnosta, minkälaiset hää- 

tai vihkimis-

juhlallisuudet 

itsekukin paris-

kunta järjestää. 

Nämä seremoniat 

ja rituaalit 

kuulukoot uskonnollisille ja muille 

järjestöille. 

Juridinen vihkimisoikeus pitää poistaa 

niin evankelisluterilaiselta kuin 

muiltakin kirkoilta, se tulee antaa vain 

maistraateille. Suomen Kuvalehti 

kirjoitti, että tämä johtaisi 

maistraattien työmäärän valtavaan 

kasvuun. Hölynpölyä! Työmäärä voisi 

V

Irene Saarinen 

”Yhteiskuntaa ei pitäisi 
kiinnostaa, kuka rakastaa 

ketäkin ja minkälaista seksiä 
pariskunnat harrastavat” 
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kasvaa, jos pidettäisiin kiinni siitä, 

että joka parin on mentävä 

maistraattiin henkilökohtaisesti vihit-

täväksi. Mutta tämä seremoniallinen 

vihkimisvelvollisuus pitäisi  maistraa-

teilta lopettaa. Riittää kun pariskunta 

toimittaisi maistraattiin avioliitto-

hakemuksen, joka on heidän itsensä 

ja kahden esteettömän todistajan 

allekirjoittama. Nykyisin hakemus 

voitaisiin haluttaessa tehdä jopa 

Internetin välityksellä. Maistraatin 

työmäärä päinvastoin vähenisi, onhan 

nytkin kaikki viralliset parisuhteet 

lopulta kirjattava maistraatissa 

väestörekisteriin. 

Edellä esitetty ei mitenkään estäisi 

hääseremonioita tai –rituaaleja. 

Edelleen pariskunta voisi järjestää 

kirkkohäät tai sanoa ”tahdon” samalla 

kun tekevät yhteisen laskuvarjohypyn. 

Näillä vihkimisjuhlallisuuksilla ei vain 

olisi oikeudellista merkitystä. Rituaalit 

voisi järjestää ennen tai jälkeen 

juridisesti sitovan avioliitto-

ilmoituksen tekoa. Tai voisihan sen 

ilmoituksen tehdä vaikka osana 

hääjuhlallisuuksia  esim. seuraavasti: 

Hääpari istuutuu kukin ja kynttilöin 

koristeltuun pöytään, johon avio-

liittohakemus on asetettu. Kaaso 

ojentaa parille sulkakynät ja kumpikin 

osapuoli juhlallisesti allekirjoittaa 

paperin salamavalojen räiskyessä. 

Sitten bestman sulkee hakemuksen 

kirjekuoreen häävieraiden osoittaessa 

suosiotaan ja toimittaa kirjeen 

postiin. 

Jos joku uskonnollinen yhdyskunta, 

esim. evankelisluterilainen kirkko ei 

haluaisi suorittaa vihkimisrituaaleja 

tai lausua oikeanlaisia siunauksia 

esim. homoparille, se olisi sitten 

kyseisen uskonlahkon sisäinen asia. 

Liittykööt homot tai muut kirkon 

mielestä vähemmän vanhurskaat 

sellaiseen yhteisöön, joka suostuisi 

haluttuihin rituaaleihin. Vaihtoehtoja 

on.  Ongelma on siinä, että 

muutamalle uskonyhteisölle on 

annettu viranomaistehtäviä, jotka 

eivät niille kuulu. 
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MMMMitä on itä on itä on itä on vapaavapaavapaavapaa----ajattelu?ajattelu?ajattelu?ajattelu?    

apaa-ajattelijain Liiton ja 

jäsenyhdistysten nimet ai-

heuttavat usein väärin-

käsityksiä. Useimmiten ihmiset 

kuvittelevat, että vapaa-ajattelijat eli 

lyhyemmin vaparit ovat olevinaan 

erityisen vapaamielisiä ja vapaita 

kaikista ennakkoluuloista. Tämähän ei 

pidä paikkaansa: vaparit eivät ole sen 

avarakatseisempia kuin muukaan 

kansa, ainakaan noin keskimäärin. 

Vapaa-ajattelijat ovat vapaita vain 

uskonnollisen ajattelun rajoituksista. 

Emme esim. ajattele, että jossakin 

pyhässä kirjassa, kuten Raamatussa, 

Koraanissa, Mormonin kirjassa tai 

Baghavadgitassa olisi ”lopullinen 

totuus”, kunhan vain osaamme tulkita 

jotakin näistä vanhoista 

kirjoista. 

Aiempina vuosina 

onkin esitetty ajatuksia, 

että  Liiton nimi tulisi 

vaihtaa 

Uskonnottomien Liitoksi tms. 

Tällaisella ajatuksella on hyviä ja 

huonoja puolia. Väärinkäsitykset 

vähenisivät, mutta toisaalta uusi nimi 

kuulostaa siltä kuin olisimme vailla 

jotakin. 

Olen kuullut myös väitteitä, että 

vapaa-ajattelu on yksi uskonto 

muiden joukossa. Tämä väite on 

ilmiselvästi väärä: Vapaa-ajattelijain 

Liitto ei edes saisi uskonnollisen 

yhdyskunnan asemaa, vaikka se 

sellaista anoisikin. Siihen tarvittaisiin 

yhteinen uskontunnustus, pyhiin 

kirjoituksiin  perustuva oppi yms.  

Sellaisia vapaa-ajattelijoilla ei ole eikä 

tule.   

Tavallinen väite on 

myös, että vaparit 

ovat ateisteja.  Tämä 

väite on jo ainakin 

melkolailla totta.  Henkilökohtaisesti 

en pidä tuosta ateisti-sanasta, koska 

sillä on negatiivista historiallista 

painolastia. Mielestäni on parempi 

puhua uskonnottomista. Miksei  

jumalienkin olemassaoloon voisi 

V

Tauno Perkiö 

”Vapaa-ajattelijat ajavat 
vakaumusten tasa-arvoa 

ja valtiokirkko-
järjestelmän purkamista” 
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uskoa, jos olisi jotakin järjellistä 

näyttöä asiasta. Uskotaan sitten kun 

asiallisia todisteita löytyy. Vaikka 

toisaalta en ymmärrä, miksi jumalille 

on tärkeätä tämmöisten mitättömien 

ihmisten uskomukset...  Joka 

tapauksessa vapaa-ajattelijat ajavat 

uskontokuntiin kuulumattomien 

ihmisten asioita, uskoivatpa nämä 

ihmiset sitten vaikka saunatonttuihin. 

Kun Liiton nykyinen puheenjohtaja 

Karisma oli televisiossa keskus-

telemassa naisppeudesta ym. piispa 

Björkstrandin kanssa, piispa väitti, 

että yhtä lailla vapaa-ajattelijat 

tukeutuvat kirjaan, nimittäin Maon 

punaiseen kirjaan!  Tämä herätti 

ainakin minussa aitoa hilpeyttä ja 

ihmetystä: onko arvon piispa noin 

tietämätön asioista. Joskus muinoin 

vaparit saattoivat olla pääasiassa 

kommunisteja poliittiselta kannaltaan, 

mutta eivät  mitään maolaisia. 

Nykyisin vaparien poliittiset kannat 

vaihtelevat  laidasta laitaan. 

Pelkästään noin 50 hengen 

Satakunnan vapaa-ajattelijoissa on 

ollut jäseninä Kokoomuksen, 

Keskustan, SDP:n, Vihreiden ja 

Vasemmistoliiton kannattajia. 

Yhdistys on sitoutumaton eikä se 

kysele jäsenistön poliittisia kantoja. 

Em. tiedon sain siitä, kun jotkut 

jäsenistämme ovat olleet em. 

puolueiden ehdokkaina kunnallis- tai 

muissa vaaleissa.  Ja mitä tulee Maon 

punaiseen kirjaan, tuskinpa monikaan 

vapari on sellaista edes koskaan 

nähnyt. 

Vapaa-ajattelijat ajavat vakaumusten 

tasa-arvoa ja valtiokirkkojärjestelmän 

purkamista.  Suomessa on se tilanne, 

että kahdella uskontokunnalla (ev.lut. 

ja Suomen ortodoksisella kirkolla) on 

lakiin perustuva puolivirallinen 

asema. Tämä asema antaa niille 

erittäin suuria etuoikeuksia, esim. 

veronkanto-oikeuden. Kirkollisvero 

peritään tarvittaessa ulosottotoimin. 

Vapaa-ajattelijat pyrkivät edistämään 

kirkosta eroamista, koska se on 

tehokkain keino valtiokirkko-

järjestelmän purkamiseksi. Kun 

valtiokirkkojärjestelmää ei enää ole, 

vapareilla ei ole sinänsä mitään esim. 

ev.lut.kirkkoa vastaan  –  se voi olla 

yksi uskonlahko, johon täysi-ikäinen 

ihminen voi liittyä, jos haluaa. Sen 

sijaan lapsijäsenyyteen tulee 

suhtautua kriittisesti. 
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Qatarin MMQatarin MMQatarin MMQatarin MM----kisatkisatkisatkisat    

ansainvälinen jalkapalloliitto 

FIFA päätti kokouksessaan 

joulukuussa 2010 tulevien 

MM-kisojen pitopaikoista. Vuoden 

2018 kisat myönnettiin Venäjälle. 

Mainio valinta: vahva jalkapallo-

kulttuuri, valmiit kisapaikat ja valtio-

vallan vahva sitoutuminen takaavat 

kisojen onnistumisen.  

Seuraavat, vuoden 2022 kisat menivät 

Qatarille. Jos Etelämannerta ei oteta 

lukuun, vaikea kuvitella maapallolta 

huonompaa kisapaikkaa. Lämpö-

mittari kipuaa 

Qatarissa ajoittain 

yli 50 asteen. On-

gelma aiotaan 

ratkaista rakentamalla ilmastoituja 

stadioneja. Kolme kenttää kun-

nostetaan, kokonaan uusia areenoja 

tulee yhdeksän. Miljoonan asukkaan 

emiirikunta ei moisia rakennelmia 

enää kisojen jälkeen tarvitse. 

Rakennukset onkin tarkoitus purkaa 

heti kisojen jälkeen. Odotettavissa on 

siis myös hölmöilyn MM-kisa. 

Sanotaan, että vaikka demokratia ei 

ehkä milloinkaan johda parhaaseen 

lopputulokseen, pahin ainakin 

vältetään. Helppo onkin arvata, että 

Qatar on itsevaltainen diktatuuri. 

Valta on Al Thani -sukuun kuuluvalla 

sheikillä. Toki vallasta kamppaillaan, 

mutta vain sukulaisten 

kesken. Kisapaikan valinta 

osoittaa täydellistä piittaa-

mattomuutta niin ympäristönäkö-

kulmista kuin ihmisoikeuksistakin. 

Kansalaisjärjestöiltä on siis lupa 

odottaa FIFA:n vastaisia protesteja. 

Pallon voisi heittää erityisesti 

Greenpeacelle. Järjestön strategiana 

on järjestää näyttäviä media-

tempauksia havaitsemistaan epä-

kohdista. Kohteeksi on valikoitunut 

liki pelkästään ydinvoima. Tämä on 

synnyttänyt sitkeitä huhuja järjestön 

rahoituksesta ja tarkoitusperistä. 

Rahoittaako järjestöä todellisuudessa 

öljyteollisuus? Ajetaanko 

K 

Markku Perkiö 

”Odotettavissa on myös 
hölmöilyn MM-kisa” 
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öljyntuottaja-

maiden agendaa? 

Ovatko Green-

peacen jäsenet 

hyväksikäytettyjä 

hölmöjä? Nyt on 

siis oiva tilaisuus 

puhdistaa 

järjestön maine.  

Kisojen 

myöntäminen 

Qatarille herätti sydämessäni 

lymyilevän paatuneen sionistin. 

Vuonna 1947 YK jakoi Palestiinan 

juutalaisten ja arabien kesken. Jako ei 

arabeille kelvannut. Syttyi sota, joka 

päättyi juutalaisten voittoon. Syntyi 

nykyinen Israelin valtio. Valtio 

sittemmin puolustanut olemassa-

oloaan kolmessakin sodassa 

naapureitaan vastaan. Israelin 

itsenäistymisen myötä alueelta joutui 

pakenemaan noin 700 000 ihmistä. 

Tämä kaikki on 

varmasti yleisessä 

tiedossa ja sen ääneen 

lausuminen on 

poliittisesti korrektia. 

Sen sijaan paljon ei 

puhuta siitä, että 

arabimaista pakeni ja 

muutti itse asiassa 

suurempi määrä 

juutalaisia Israeliin. 

Nämä ihmiset maa asutti vähin äänin 

ja suurin kustannuksin. Sen 

jälkeenkin maahan on muuttanut 

suuret määrät ihmisiä lähinnä entisen 

Neuvostoliiton alueelta, mutta myös 

esimerkiksi Etiopiasta. Tästä 

näkökulmasta mitään ”palestiinalais-

kysymystä” ei ole olemassakaan. 

Maatahan arabeilla on ja rahaakin 

aivan tarpeeksi. Senhän Qatarin MM-

kisat osoittavat. Puuttuu vain 

poliittista tahtoa. 
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Onko hevonen vapaaOnko hevonen vapaaOnko hevonen vapaaOnko hevonen vapaa----ajattelija?ajattelija?ajattelija?ajattelija?    

 

Melko tuoreena hevosen omistajana 

tulee miettineeksi välistä hevosen 

ajatusmaailmaa ja miten se kokee 

kaiken tämän ympärillä olevan, ja 

minkälainen on sen suhde ihmiseen ja 

miten se tyytyy osaansa meidän 

”palvelijanamme”, miksi se tekee niin 

kuin se tekee?  

Leikitellään ajatuksella, että onko 

hevosella jokin Jumala ja mihin sitä 

tarvittaisiin hevosenmaailmassa? 

Hevonen haluaa lajitoveriensa seuraa, 

jotta se kokisi olonsa ennen kaikkea 

turvalliseksi, koska laumana hevoset 

pystyvät vahtimaan ympäristöään 

tarkemmin vaanivilta vaaroilta ja 

laumassa voivat toteuttaa leikkejä, 

rapsuttelua ja näin ollen fyysistäkin 

läheisyyttä ja kanssakäymistä laji-

toverien kanssa, ja ryhmässä iloittelu 

on aina mukavampaa kuin yksin. 

 Hevonen tarvitsee myös ruokaa, vettä 

ja huolenpitoa sen terveydestä ja 

muusta hyvinvoinnista. Siihen sopii 

ihminen vallan mainiosti, joten Jumala 

on tähän tehtävään täysin tarpeeton. 

Hevonen kaipaa aktiviteetteja ja 

liikuntaa sopivassa suhteessa lepoon 

ja vapaaseen ulkoiluun ja liikuntaan 

sopii ihminen kaveriksi joko selkään, 

kärryihin tai jalkamieheksi vierelle eli 

tämäkin hoituu ilman Jumalaa. 

Miten hevonen kokee toden ja 

kuvitellun? Hevonen arastelee uusia 

asioita sillä ne pitää todeta ensin 

turvallisiksi ja vaarattomiksi se siis 

toimii puhtaasti järjellään ja toteaa 

uuden punaisen postilaatikon 

turvalliseksi, kun se ei hyökkää 

kimppuun tienposkesta. Se järkeilee 

myös aikaisemmin koettua nykyiseen 

tilanteeseen. Muistiaan se käyttää 

osatakseen kotiin eikä usko mihin-

kään oikopolkuihin ja harhareitteihin, 

Diisan ajatuksia tulkitsi 
Irene Saarinen   
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vaan toimii järjellisesti luottaen 

omaan vaistoonsa ja käsitykseensä 

ajasta ja paikasta. 

Hevonen uskoo oikein tehtyyn asiaan, 

koska sitä seuraa joko palkinto tai 

pakotteen poistuminen, kun nou-

dattaa ohjetta ja opittua asiaa. Se 

taaskin käyttää järkeään ja 

aikaisemmin kokemaansa. 

Vaikka sanalaskussa sanotaan että 

annetaan hevosten murehtia kun niillä 

on iso pää, ei se pidä mielestäni 

ollenkaan  paikkaansa. Hevoset 

toimivat erittäin paljon systemaat-

tisemmin kuin me ihmiset. Ne 

harkitsevat ja käyttävät järkeään 

toimiakseen eri tilanteissa. Ne ei 

kuvittele mitään satuja mistään, vaan 

niille  konkreettinen asia on joko 

vaarallinen tai vaaraton.  Niillä tuskin 

on olemassa mitään satuolentoja, 

joille ne yrittäisivät viestittää jotakin 

toiveitaan tai ajatuksiaan, vaan 

ihminen antaa ruokaa, hoivaa ja se on 

puhtaasti hyödyllinen kumppani. 

Lajitoverit ovat oikeita ja konkreettisia 

ja niiden kanssa on mukava olla 

laumana. Mihin hevonen tarvitsisi 

kuviteltuja olentoja? Mitä niiltä voisi 

saada, jotta siitä olisi hyötyä ja olisiko 

se edes tarpeellista kun jo kaikki 

olennaisin on jo oikeasti olemassa!! 

Voimme siis melko varmasti todeta 

hevosen hyvinkin pitkälti vapaa-

ajattelijaksi ja ateistiksi, sillä hevonen 

luottaa puhtaasti järkiperäisiin syihin 

elääkseen elämänsä alusta loppuun 

murehtimatta ja miettimättä. 

 

Säteilyn pelkoSäteilyn pelkoSäteilyn pelkoSäteilyn pelko    

 

adioaktiivinen säteily on 

erinomainen lähde kaiken-

laisille maagisille peloille. 

Säteily ei näy, kuulu, tunnu, haise 

eikä maistu – sitä ei voi aistein 

havaita, ellei kyseessä ole todella 

suuri annosnopeus. Mikä pahinta, 

pienintä absoluuttisen turvallista sä-

teilyannosta ei oikein ole olemas-

sakaan. Jos solun jakautumisen kriit-

R 
Tauno Perkiö  



13 

 

tisessä vaiheessa yksi kvantti osuu 

juuri pahaan paikkaan, voi syntyä 

syöpäsolu, joka jakautuu villisti, ellei 

elimistö tuhoa sitä. Tosin tässä tar-

vitaan jo äärimmäisen huonoa tuuria. 

Toisaalta radioaktiivista säteilyä on 

joka paikassa, eikä sitä pääse millään 

keinolla pakoon – tästä pitää viime 

kädessä huolta se, että elimistös-

sämme on koko 

joukko säteileviä 

aineita. Esimerkiksi 

luonnon kaliumissa on 

pieni määrä radio-

aktiivista isotooppia K-40, jota on 

näin ollen myös jokaisen ihmisen  

luissa. 

Jokin aika sitten oli uutinen, miten 

Talvivaaran kaivososakeyhtiö hakee 

lupaa uraanin talteenottoon ja 

jalostamiseen puolituotteeksi, joka 

vietäisiin jatkokäsittelyyn ulkomaille. 

Melkein saattoi arvata, että jotkut 

viherpiipertäjät ryhtyvät vastarintaan 

ja pelottelemaan kansaa säteily-

vaaralla. Asiallisesti kyse ei ole 

Talvivaaran kaivoksen muuttamisesta 

miksikään uraanikaivokseksi. Suomen 

kallioperässä on kaikkialla uraania ja 

sen hajoamistuotteita, myös Talvi-

vaarassa. Kun Talvivaarassa rikas-

tetaan nikkeliä ym. metalleja, 

prosessiliuokseen joutuu väistämättä 

myös uraania. Kyse olisi tämän 

uraanin uuttamisesta ja talteenotosta. 

Muutenhan kyseinen uraani laitet-

taisiin takaisin Sotkamon luontoon. 

Talteenotolla ja poisviennillä ”pahan” 

uraanin määrä vähenee. Uraani ei 

tosin ole mikään erityisen paha aine. 

Ympäri maata on soramurskaamoita, 

jotka tuottavat 

uraaniakin sisältävää 

sepeliä. Tätä uraania 

(soraa) sitten huoleti 

levitellään teille ja 

pihoille ja rakennusten pohjiin! 

Säteilyn pelko ei ole mikään 

suomalaiskansallinen ilmiö. Saksa-

laiset päättivät luopua ydinvoimasta 

miltei heti, kun Japanin Fukushiman 

ydinvoimaloissa tapahtui radioak-

tiivista vuotoa voimakkaan maan-

järistyksen ja sitä seuranneen 

tsunamin johdosta. Oli mielen-

kiintoista seurata Japanin onnetto-

muuden uutisointia. Ainakin voi 

sanoa, että uutistoimittajien tietämys 

säteilyfysiikasta on jotakuinkin nolla. 

Löytyykö jostakin toimittaja, joka 

osaisi suoralta kädeltä sanoa, mitä 

eroa on alfa-, beta-, gamma- tai 

neutronisäteilyllä? Tai mitä 

mittayksiköitä ovat becquerel, gray tai 

”Uutistoimittajien 
tietämys säteilyfysiikasta 

on jotakuinkin nolla” 
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sievert? Niinpä jutut olivat melkoisen 

sekavia. Tappavaksi säteilyannokseksi 

ilmoitettiin määrä, jonka minä sain 

30-kertaisesti ollessani noin vuosi 

sitten saamassa sädehoitoa. Taidanpa 

ruveta uskomaan jälleensyntymiseen, 

kun minulla on siitä  kokemusta! 

Ydinvoimaloitten käytetyn poltto-

aineen käsittely ja loppusijoitus on 

sittenkin saanut suhteellisen vähän 

huomiota, vaikka siinä käsitellään 

oikeasti vaarallisia aineita. Joku 

Greenpeace on sentään lähettänyt 

joutilaita istuskelemaan Olkiluodon 

tielle kesäaikaan, kun ei ole liian 

kylmä. Ja yksi heppu roikkui 

ydinvoimalan työmaan nosturin 

nokassa pari päivää, kunnes hänelle 

tuli kakkahätä. Paikallinen väki 

Eurajoella suhtautuu näihin tempauk-

siin lähinnä huvittuneesti. 

Ydinjätteistä on kyseenalainen 

hokema, että niitä pitää säilyttää 

200 000 vuotta, ennen kuin ne ovat 

turvallisia. Sitten jotkut neropatit 

laskevat, että ennen tätä tulee 

jääkausi ja se kaivaa puolen kilo-

metrin syvyydessä olevat jätteet maan 

pinnalle, mistä aiheutuu suuri vaara. 

Niinpä, meillä ei rakkaassa Suomes-

samme ole jääkaudella muuta isom-

paa murhetta, kun maata peittää 

kauttaaltaan 2 kilometriä paksu 

jääkerros! Jälkeläisemme varmaan 

istuvat turvallisesti kotona, syövät 

sipsejä, juovat cokista ja kiroilevat 

laajakaistan huonoa toimintaa ja 

tietysti niitä ydinjätteitä! 

Ydinfysiikan perusasioihin kuuluu, 

että hitaasti hajoava radioaktiivinen 

aine lähettää säteilyä vähän. Siksipä 

juuri esim. uraani on säteilyn puolesta 

jotakuinkin vaaratonta: U-238:n 

puoliintumisaika on 4500 miljoonaa 

vuotta ja U-235:n 700 miljoonaa 

vuotta. (Uraani on kyllä raskasmetalli 

ja kemiallisesti myrkyllistä. ) 

Ydinjätteessä on kuitenkin paljon 

lyhyen puoliintumisajan radio-

aktiivisia isotooppeja: Sellainen aine 

säteilee aluksi rajusti, mutta hiipuu 

nopeasti ja häviää lopuksi kokonaan 

olemasta. Samalla säteily loppuu. 

Paljon hankalampia ovat hajoamis-

ketjut. Hajoamisketjussa radioaktii-

vinen aine hajoaa toiseksi radioaktii-

viseksi aineeksi ja se kolmanneksi 

jne. kunnes viimein syntyy stabiili 

isotooppi. Hajoamisketjujen ja niissä 

esiintyvien lyhyen puoliintumisajan 

isotooppien vuoksi ydinvoimalan 

käytetty polttoaine säteilee kymmeniä 

vuosia vaarallisen voimakkaasti ja 

kehittää lämpöä. Juuri siksi käytettyä 



15 

 

polttoainetta säilytetään ensin vesi-

altaissa noin 40 vuotta. Huomatta-

koon, että ydinjäte on koko tämän 

ajan käytetyn polttoaineen varastossa 

maan pinnalla. Minua on aina 

huvittanut ajatus, että ydinjäte muka 

muuttuu jotenkin kuolemanvaaralli-

seksi siinä vaiheessa, kun se 

haudataan 0,5 km syvälle kallioon, 

kuten erinäiset tahot antavat 

ymmärtää. Maan pinnallahan se on 

vaarallista, jos sitä ei jäähdytetä, 

kuten Fukushimassa nähtiin. 

Miksei ydinjätettä sitten viedä 

tavalliselle kaatopaikalle tuon 40 

vuoden jäähdyttämisen jälkeen? Hyvä 

kysymys. Tehdäänpä ajatuskoe, mitä 

tapahtuisi, jos Olkiluodon voimaloi-

den jätteet tuotaisiiin Porin Hangas-

suon kaatopaikalle kaivettavaan 

kuoppaan. Jätteiden päälle laitettaisiin 

parin metrin kerros soraa ja maata. 

Korostan, että kyseessä on pelkkä 

ajatuskoe; tällainen teko olisi tietysti 

hullu ja lainvastainen. 

Kaatopaikan ydinjätehaudasta voisi 

nousta radioaktiivisia kaasuja maan 

pinnalle. Kaatopaikan työntekijät 

olisivat vaarassa saada keuhkosyövän 

tai muun sairauden. Vaikka nyky-

aikaisesta kaatopaikasta ei pitäisi 

valua mitään vesiä ympäristöön, 

ennen pitkää pohjavesiin  joutuisi 

radioaktiivisia aineita. En osaa 

alkuunkaan arvioida, miten laajalti 

pohjavesi voisi saastua. Tällaisen 

veden juominen ja muu käyttö on 

vaarallista. Sairastuneitten kokonais-

määrä riippuisi kovasti siitä, miten 

suuriin varotoimenpiteisiin ryhdyt-

täisiin. Määrä olisi joka tapauksessa 

enintään jokusia kymmeniä ihmisiä. 

Tämä osoittaa, ettei näinkään 

huolimaton ydinjätteen käsittely 

aiheuttaisi mitään maailmanloppua.  

Edellä sivuutin kevyesti kaikki 

psykologiset vaikutukset. Tosiasiassa 

asiat eivät sujuisi näin jouheasti. 

Kaatopaikalle ei kukaan haluaisi 

töihin ydinjätteen hautaamisen 

jälkeen. Jätteitäkään sinne ei 

uskauduttaisi tuomaan. Nämä olisivat 

enemmän tai vähemmän aiheellisia 

pelkoja. Jäteasema pitäisi sulkea. 

Porista alkaisi muuttaa väkeä pois. 

Kaupungin maine olisi mennyttä. 

Kiinteistöjen arvo romahtaisi. 

Ihmisten kaikki vaivat alkaen 

peräpukamista ja päättyen kaljuun-

tumiseen laitettaisiin säteilyn syyksi. 

Bussikuski valittaisi iskiaksensa alka-

neen, kun hän joutui ajamaan joka 

päivä Hangassuon ohitse. Osa 

porukkaa ei uskaltaisi lainkaan kulkea 
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8-tietä. Luvian pellot kasvaisivat 

pajupuskaa, kun peltoja ei uskal-

lettaisi viljellä. 

Tämän kauhukuvailun  jälkeen esitän 

taulukon muodossa Säteilyturva-

keskuksen (STUK) tietoja, mistä 

suomalainen keskimäärin saa 

säteilyaltistuksensa.  

Lähde % 

kokonaisannoksesta 

  

Radon 54 

Muu 

taustasäteily 

(rakennukset, 

avaruus, 

ravinto ym.) 

 

30 

Säteilyn käyttö 

lääketieteessä 

15 

Tshernobylin 

laskeuma 

< 1 

Suomalaiset 

ydinvoimalat 

0,025 

 

Tshernobylin laskeuma näkyy lähinnä 

ravinnossa (mm. Cesium-137), mutta 

on tässä kuitenkin ilmoitettu 

erikseen. Viimeinen luku koskee vain 

voimaloiden lähiympäristöä; jos tämä 

säteilyannos jaetaan koko Suomen 

alueelle, saadaan huomattavasti 

pienempi luku. 

Taulukko osoittaa ainakin sen, että 

kannattaa tarkistaa asuntonsa radon-

pitoisuus, jos pelkää säteilyvaaroja. 

Voin vaikka lainata mittarin 

huoneilman keskimääräistä radio-

aktiivisuusmittausta varten. 

Jukka Keskitalo Helsingin Sanomissa itsenäisyyspäivänä 2010Jukka Keskitalo Helsingin Sanomissa itsenäisyyspäivänä 2010Jukka Keskitalo Helsingin Sanomissa itsenäisyyspäivänä 2010Jukka Keskitalo Helsingin Sanomissa itsenäisyyspäivänä 2010    

 

yväskylän kirkkoherra Jukka 

Keskitalo valittiin viime kesänä 

Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon Kirkkohallituksen kanslia-

päälliköksi. Nimityksen kunniaksi 

miestä haastateltiin Helsingin 

Sanomissa. 

 

En tiedä, mikä osa jutusta menee 

toimittajan piikkiin. Lukemani perus-

teella olen kuitenkin suunnilleen 

kaikesta eri mieltä kansliapäällikön 

kanssa. Keskitalon keskeinen väite on 

J 

Markku Perkiö 
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kuitenkin se, että "täysin maallistunut 

Suomi olisi täysin lukutaidoton myös 

muiden uskontojen suhteen." 

 

Haastateltavan mukaan "uskontojen 

merkitys kasvaa maailmanpolitiikassa 

ja siirtolaiskysymyksis-

sä. Ellei uskontojen 

ymmärtämisen tärkeyttä 

nyt ymmärretä, olemme 

tulevaisuudessa ihmeis-

sämme tämän kanssa." 

 

Lyhyesti sanottuna 

Keskitalo puhuu puuta 

heinää. Tutkimusten 

mukaan uskonnottomilla ihmisillä on 

parhaat ja puolueettomimmat tiedot 

maailman eri uskonnoista. Erikoisen 

vahvoilla epäilen olevan maailman-

katsomusten harrastelijoilla eli meillä 

vapaa-ajattelijoilla. 

 

Jotenkin tuntuu myös, että monien 

muitten uskovaisten tavoin Keskitalo 

ei ole ymmärtänyt, että ihmiskunta on 

tehnyt paitsi teknisiä myös sosiaalisia 

keksintöjä. Ne eivät siis ole 

mitenkään kulttuuri- taikka 

uskontosidonnaisia. Monikulttu-

risuutta ei siis saa ymmärtää väärin. 

Esimerkinomaisesti voi siis kysyä, 

miksi Afganistanissa syntyneellä 

naisella pitäisi olla vähemmän 

ihmisoikeuksia kuin 

porilaisella miehellä. 

Jos siis siirtolaisille 

kelpaavat henkilö-

autot ja kännykät, 

myös edustuksellinen 

demokratia ja ihmis-

oikeudet on nieltävä 

mukisematta. 

 

Kansliapäällikkömme toteaa myös, 

että homoseksuaalisuus on tavallaan 

yhtä aikaa kirkon mielestä 

tuomittavaa ja hyväksyttävää. Tämä 

kirkon sanoma ei kuulemma ole 

mennyt läpi. Ja vika on - kuinkas 

muuten - etelän mediassa ja vapaa-

ajattelijoissa. 

 

Vaan onkohan poika ihan tosissaan? 

Ihmettelee Markku Perkiö 

 

 

 

 

 

 
  

”  Monien muitten 
uskovaisten tavoin 

Keskitalo ei ole 
ymmärtänyt, että 

ihmiskunta on tehnyt 
paitsi teknisiä myös 

sosiaalisia keksintöjä.” 
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VapaaVapaaVapaaVapaa----ajattelijan valituksia/ valitusta vapaaajattelijan valituksia/ valitusta vapaaajattelijan valituksia/ valitusta vapaaajattelijan valituksia/ valitusta vapaa----ajattelustaajattelustaajattelustaajattelusta    

 

äsyttää. Olen nyt 26-vuotias 

ja Satakunnan vapaa-

ajattelijoihin olen kuulunut 

muutaman vuoden. Perheeni on aina 

ollut ateistinen, lapsena olin et-

tunneilla, joulun sijaan juhlitaan uutta 

vuotta ja pääsiäinen tarkoittaa 

alennukseen tulevia suklaamunia. 

Pitkään Vapaa-ajattelijoiden Liiton 

lehteä lukeneena olen seurannut 

sisäisiä kiistoja ja kuullut ulko-

puolisilta ja opiskelukavereiltani 

innottomia perusteluja, miksi liitty-

minen ei kiinnosta, vaikka saman-

suuntaisesti ajattelisivatkin.  

Fundamentalisteja on ateisti-

piireissäkin, samoin voidaan ilolla 

sotia siitä kuka on vapaa-ajattelija, 

kuka ateisti, agnostikko tai sivili. Siis 

SIVILI?! Ja joka järjestöön mahtuu 

omat änkyränsä, jotka purkavat 

henkilökohtaisia patoutumiaan vääril-

lä foorumeilla. Ja entä sitten?  

Järjestömme nimestä huolimatta on 

melko selvää ettei yhdenkään yksilön 

ajattelu ole täysin vapaata, kun 

ympäristö vaikuttaa suuntaan tai 

toiseen. Koulujen uskonnollisista 

tilaisuuksista on tullut muutaman 

kerran marssittua ulos pilvi otsalla ja 

silti itseänikin nauratti, kuinka 

Thaimaassa vaihdossa ollessani kävin 

paikallisen taksikuskin kanssa 

kumartelemassa Buddha-patsaille 

päivän kestäneellä 

temppelikierroksella ilman ärsytyksen 

häivääkään.  

Kun videopelien sivuhahmoillakin 

alkaa olla syvällisempiä maail-

mankatsomuksia kuin itsellä tai 

naapurin jampalla, tuntuisi tärkeältä 

tehdä edes jotain. Nuorena olin 

Prometheus ry:n aikuistumisleirillä 

rippikoulun sijaan ja vaikka heidän 

jäsenlehtensä joulu-lätinät rasitta-

vatkin, niin passittaisin omat lapseni 

sinne ilomielin. Vaikka kaikissa 

puolueissakin on jotain mätää, niin 

äänestän silti valitsemaani joka 

vaaleissa.  

Samoin en täysin allekirjoita kaikkia 

Vapaa-ajatteijoiden kannanottoja tai 

aina jaksa käydä kokouksissa mutta 

päätavoite, tasa-arvon tukeminen 

kirkkojen ja valtion erottamisella 

toisistaan on mielestäni niin hyvä,  

että ellei joitain todella järisyttävää 

V
Laura Ahonen 
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satu, aion kuulua vapareihin 

jatkossakin.  

Nykyisin tuntuu olevan tärkeää olla 

varma kaikesta, ja jos kaikki 

haluaisivat kuulua vain järjestöön 

joka täysin vastaa heidän näkemyk-

siään, niin näitä järjestöjä voisi saman 

tien perustaa sen viitisen miljoonaa 

kappaletta.  

Summa summarum, toivoisin meidän 

kaikkien pikkuhiljaa ohittavan tämän 

yli-individualistisen olankohauttelun 

ajan. Valintojaanhan voi aina muuttaa 

ja ehkä siinä sivussa kehittyäkin 

hieman. 

 

Hengenvaara?Hengenvaara?Hengenvaara?Hengenvaara?    

Kuvan otti Pasi Hiltunen 
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VapaaMielinen julkaisee Sinunkin mielipiteesi. Lähetä tekstisi 
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